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Βρείτε  πληροφορίες  για 
άλλους τίτλους της Adobe 
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το φάσμα των προϊόντων της 
Adobe, μέσα στον φάκελο 
Online Resources.
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Παρακάτω δίνουμε μία επισκόπηση των περιεχομένων του CD του βιβλίου

Το CD του βιβλίου περιλαμβάνει τα αρχεία των μαθημάτων που θα χρειαστείτε για να ολοκλη-
ρώσετε τις ασκήσεις του βιβλίου, καθώς και άλλο υλικό, το οποίο θα σας βοηθήσει να μάθετε 
περισσότερα για το Adobe Illustrator CS6 και να το χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά και με 
ευκολία. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τα περιεχόμενα του δίσκου, που θα σας βοηθήσει 
να εντοπίσετε τα αρχεία που χρειάζεστε.

Αρχεία μαθημάτων
Κάθε μάθημα έχει τον δικό του φάκελο 
μέσα στον φάκελο Lessons. Θα πρέ-
πει να αντιγράψετε αυτούς τους φακέ-
λους μαθημάτων στον σκληρό σας 
δίσκο, πριν αρχίσετε να εργάζεστε με 
κάθε μάθημα.

Ηλεκτρονικοί πόροι
Εδώ θα βρείτε συνδέσεις για την 
κοινότητα βοήθειας της Adobe, για 
τις σελίδες βοήθειας και υποστήριξης 
προϊόντων, για τα προγράμματα πιστο-
ποίησης της Adobe, για την Adobe TV 
και άλλους χρήσιμους ηλεκτρονικούς 
πόρους, τους οποίους μπορείτε να 
βρείτε μέσα σ' ένα ευκολόχρηστο 
HTML αρχείο. Απλώς ανοίξτε το 
αρχείο στο πρόγραμμα περιήγησής 
σας (Web browser) και κάντε κλικ στις 
συνδέσεις, περιλαμβανομένης και μίας 
ειδικής σύνδεσης προς την σελίδα του 
προϊόντος αυτού του βιβλίου, όπου 
μπορείτε να βρείτε ενημερώσεις και 
πρόσθετο υλικό.
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Help stop the spread of germs that cause colds and other illnesses!

COVER YOUR MOUTH AND NOSE 
WHEN YOU COUGH OR SNEEZE

Cover Your Mouth and Nose
When you sneeze or cough, always cover your 
mouth and nose with a tissue, and throw the used 
tissue in the trash. If you do not have time to find a tissue, 
sneeze or cough into the crook of your elbow or upper arm. 
Do not cover your mouth with your hands.

Wash Your Hands
Keeping your hands clean is an easy and effective way to 
reduce the spread of germs. Wash your hands often with 
regular soap and water or an alcohol-based hand rub. Thor-
ough hand washing will help prevent illness for you and 
those around you.

Stay Home When Sick
Help yourself and others by staying home when you 

are sick. It is important to avoid contact with others when 
you are most contagious. The time when you are most con-
tagious varies depending on your illness.

The stress of work or school may make your illness worse or 
prolong your symptoms. Staying home and getting some 
rest may help you to get well sooner.
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